Jaarverslag NVT 2019
Vanaf januari 2019 tot juni 2019 bestond het bestuur van de vereniging, uit de volgende personen:
Henk van Loveren (voorzitter), Juliette Legler (vice-voorzitter), Minne Heringa (secretaris van het bestuur), Milou
Dingemans (secretaris van de vereniging), Peter Theunissen (penningmeester), Suzanne Heemskerk (bestuurslid), Rob
Stierum (bestuurslid) en Martijn Rooseboom (bestuurslid).
Vanaf de jaarvergadering in juni 2019 tot en met december 2019 bestond het bestuur van de vereniging, uit de volgende
personen:
Juliette Legler (voorzitter), Henk van Loveren (vice-voorzitter), Minne Heringa (secretaris van het bestuur), Nicole Nijhuis
(secretaris van de vereniging), Peter Theunissen (penningmeester), Suzanne Heemskerk (bestuurslid), Rob Stierum
(bestuurslid) en Martijn Rooseboom (bestuurslid).
Het bestuur heeft in het jaar 2019 zes keer vergaderd.
De volgende personen vertegenwoordigden de diverse commissies en secties van de vereniging in 2019 naar het
bestuur:


Martijn van Veldhoven (Registratiecommissie Toxicologie)



Charles Bodar (Beroepscommissie Registratie Toxicologen)



Flemming Cassee (Concilium Toxicologicum)



Suzanne Heemskerk (Commissie van Toezicht PET)



Barae Jomaa (Redactie TCDD en website)



Jolanda Rijnkels (Sectie Arbeidstoxicologie)



Jan van Benthem en Giel Hendriks (Sectie Genetische Toxicologie)



Nico van den Brink (Sectie Milieutoxicologie)



Manon Beekhuizen (Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie)



Harrie Buist (Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling)



Joost Lensen (Sectie Toxicologische Pathologie)



Jolanda Ponstein (Sectie Geneesmiddelen Toxicologie)



Job Schreuder (Kascontrole Commissie; tot juni 2019)

De NVT boekhouding werd gedaan door Tom Schirris. Josje Arts werd in juni in de kascontrole commissie vervangen door
Astrid Bulder, waardoor de kascommissie de tweede helft van 2019 bestond uit Job Schreuder en Astrid Bulder.

Sinds het ontstaan van de vereniging functioneert deze grotendeels via de Commissies en Secties, die elk betrekking
hebben op een specifiek deelgebied van de toxicologie. Details over de activiteiten van de Commissies en Secties zijn te
vinden in hun individuele jaarverslagen van 2019.
De NVT Algemene Leden Vergadering (de 40e! jaarvergadering van de NVT) werd gehouden op 12 en 13 juni in de
Reehorst te Wageningen. Het organisatiecomité bestond uit Juliette Legler, Martijn Rooseboom, Suzanne Heemskerk,
Peter Theunissen, Victoria de Leeuw, Megan Houweling, Katja van Dongen, Cormac Murphy, Lukas Wijaya en Menno
Grouls. Het thema van de jaarvergadering was ‘Innovation through integration’. Een uitgebreid verslag is opgenomen in
TCDD nr. 3 (2019).
Op de eerste dag na de Keynote door prof. dr. Russell S. Thomas – US EPA (Titel: Coming to Terms with the State of
the Science in Toxicology and Defining a Path for the Future) spraken AIOs over hun werk en volgden verschillende
presentaties in paralelle sessies. Ook konden posters worden bekeken. Daarna volgde een plenaire presentatie van
Ruben Mersch over “The science of science communication’. De dag werd afgesloten met een ‘Speed dining’ diner om
te netwerken.

Op de tweede dag spraken, na een Keynote door dr. John van der Oost (WUR) about “CRISPRCas – from biology to
applications”, uitgenodigde sprekers in parallelle sessies over hun werk. In de middag was er een “Grande finale” waarin
Prof. dr. Bas Blaauboer (IRAS, UU) en dr. Ignacio Miro Estruch (WUR) hun mening gaven over verschillende
toxicologische onderwerpen en statements. Hierna volgde de uitreiking van awards. De volgende prijzen zijn uitgereikt:
-

Joep van den Bercken Prijs 2019: dr. Shalenie den Braver-Sewradj voor haar proefschrift “Interindividual
variation in hepatic drug metabolism”.

-

PhD platform presentatieprijs: Hanna Dusza (IRAS, UU), de PhD poster prijs: Christy Tulen (UM), de student
poster prijs: Annemijne van den Berg (IRAS, UU) en de publieksposter prijs: Philippe Vangrieken (UM). Marjo
den Broeder (IRAS, UU) kreeg de ‘Science Slam Trophy’ voor haar creatieve ode aan de zebravis.

Reisbeurzen: Er is in 2019 het recordaantal van 14 reisbeurzen toegekend aan AIO-leden.
TCDD en Website: Er is in 2019 viermaal een TCDD uitgebracht. De NVT website toxicologie.nl wordt beheerd door
Floris Groothuis, de overall webmaster is Flemming Cassee. De hoofdredacteur van TCDD is Barae Jomaa.
Ledenadministratie en sponsors: Het ledenaantal van de vereniging bedroeg op 31 december 2019 631 leden
(december 2018: 648 leden). In 2019 is de NVT gesponsored door de vaste jaarlijkse sponsoren Charles River, DSM,
ExxonMobil, Nouryon, RIVM, Shell en TNO. De 40e NVT jubileum jaarvergadering werd daarnaast nog
gesponsored door gouden sponsor Unilever, zilveren sponsor Charles River en bronzen sponsor BASF.

Varia
Herregistratie: Het digitaal herregistratiesysteem is in 2019 online gegaan voor de leden. Er is tijdens de jaarvergadering
een demonstratie gegeven door Rob Stierum. De kosten voor herregistratie zijn verhoogd naar 155 euro, dat
grotendeels een inflatiecorrectie over > 5 jaar omvat.
AVG: Het bestuur heeft met de KNCV enkele zaken geregeld rondom de ledenadministratie inzake de AVG, hiervoer
zijn de leden in 2020 Geinformeerd.
Er is een stichting samengesteld voor het International Congress of Toxicology (ICT) 2022, met als bestuursleden: Nico
van Straalen (voorzitter), Minne Heringa (secretaris) en Jan van Benthem (penningmeester). Flemming Cassee is
voorzitter van het scientific committee van ICT 2022.
In 2019 is het ICT2020 memorandum of understanding (MoU) getekend tussen NVT, EUROTOX en IUTOX. In deze
MoU staan de afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is bij de organisatie van het ICT2020 congres, dat door
alledrie de verenigingen samen wordt georganiseerd, en hoe de winsten en verliezen worden verdeeld.
Henk van Loveren is gekozen tot bestuurslid van IUTOX en Theo de Kok tot bestuurslid in het EUROTOX bestuur.
Martin van den Berg heeft een plaats gekregen in het education committee van EUROTOX, allen na nominatie door het
NVT bestuur.
De Bo Holmstedt Award (2019) van EUROTOX is uitgereikt aan Wout Slob, na nominatie door het NVT bestuur.
17 PET cursussen zijn gecertificeerd door Eurotox. Risk Communication en Neurotoxicology moeten nog worden
geëvalueerd. De volgende cursussen hebben vanuit de commissie van toezicht PET een vergoeding vanuit de PET
Course Development Fund gekregen voor het opnieuw opzetten/verbeteren van de cursus; Epidemiologie (Majorie van
Duursen), Exposure Assessment (Paul Scheepers), Legal & Regulatory Tox (Astrid Bulder), Risk Communication
(Marianne Bol) en Neurotoxicology (wordt nieuw opgezet door Remco Westerink). Occupational Toxicology deel II
(Dortmund) is gestopt. Risk Assessment heeft een nieuwe coördinator: Hans Bouwmeester (WUR), evenals
Pathobiologie waarvan Ashwin Menke (TNO Leiden) nu de coördinator is. Van General Toxicology is Karin van Ede de
nieuwe coördinator.
De financiën van 2018 zijn goedgekeurd. Voor meer details, zie het financieel jaarverslag 2018.

